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Dear customer! This appliance is intended for household use only.  
Materials used for packaging are nature friendly and may be recycled, deposited or 
destroyed without any threats to the environment. In order to recognize these 
features, all packing materials are marked with relevant symbols. 
Once your appliance has become obsolete and you do not intend to use it any 
longer, take adequate care not to litter the environment. Deposit your old appliance 
with the authorized depot dealing with used household appliances. 
 
 

Instruction for use Instructions for use have been prepared for the user, and describe the particulars and 
handling of the appliance. These instructions apply to different models from the same 
family of appliances, therefore you may find information and descriptions that may 
not apply to your particular appliance. 
 
 

Installation instruction The appliance should be connected to the power supply in accordance with the 
instructions from the chapter “Electrical connections” and in line with the standing 
regulations and standards. The connections should be carried out by a qualified 
personnel only. 
 
 

Rating plate The rating plate with basic information is located underneath the appliance. 
 
 

Fire hazard protection Appliances are allowed to be mounted on one side next to a high kitchen cabinet, the 
height of which may exceed that of the appliance. On the opposite side however, only 
a kitchen cabinet of equal height as the appliance is allowed. 
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IMPORTANT WARNINGS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• The appliance may be built-in and connected to the power supply only by a qualified 
technician. 
• The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be 
taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be 
kept away unless continuously supervised. Prevent the children to hang around the 
appliance and warn them properly against the danger of burns. 
• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons 
with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and 
knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the 
appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play 
with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children 
without supervision. 
• WARNING: Unattended cooking on a hob with fat or oil can be dangerous and may 
result in fire.Be sure have the preparation of such food (fries) under constant control. 
Never try to extinguish a fire with water, but switch off the appliance and then cover 
flame e.g. with a lid or a fire blanket. 
• WARNING: Danger of fire: do not store items on the cooking surfaces. 
• WARNING: If the surface is cracked, switch off the appliance to avoid the possibility 
of electric shock. 
• Do not use high-pressure steam cleaner or hot steam to clean the appliance. 
• Never place any metal objects upon the induction hotplate, such as knives, forks, 
spoons, pot lids, and the like, as they may get very hot. 
• The hob can not be activated by external timers or remote controls systems. 
• Hotplates may not be left in operation empty, without any dishes on top. 
• Never use the appliance for heating the ambience. 
• Never use the induction cooktop as a working surface. Sharp objects may damage 
the cooktop surface. 
• Preparation of food in aluminium or plastic cookware is not allowed. Never place 
any plastic objects or aluminium foil upon the cooktop surface. 
• In case any other appliances are plugged in the electric mains close to the cooktop, 
prevent the contact of the plug cable with the hot cooking zones. 
• Never keep any flammable or temperature sensitive objects, like cleaning agents, 
sprays, detergents, etc., below the appliance. 
• In case of any malfunctions, disconnect the appliance from the power supply and 
call service department. 
• The appliance is manufactured in compliance with the relevant effective safety 
standards. 
• Be careful not to drop objects or crockery on the ceramic glass's surface. Even light 
objects (e.g. a salt shaker) can crack or damage the ceramic plate. 
• If the appliance is built in over an oven with a pyrolytic system, it should not be 
operated while the pyrolytic process is in progress because it can trigger the 
overheating protection of the cooktop. 
• Don't connect the hob to the power supply with an extension cable or multiple 
sockets, because they don't assure a sufficient safety (e.g. overheating risk of 
multiple sockets). 
• After using the cooktop, disconnect it from the user’s interface. Do not trust the pot 
detector. 
• Connect the equipment to a permanent connection. 
• If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly 
available from the manufacturer of its service agent. 
 
 

 
 
 
 
 
 

The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may 
not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the 
applicable collection point for the recycling of electrical and electronic 
equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help 
prevent potential negative consequences for the environment and human 
health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of 
this product. For more detailed information about recycling of this product, 
please contact your local city office, your household waste disposal service or 
the shop where you purchased the product. 
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INSTALLATION 
Important warnings 
 

• To avoid any possible hazard, the appliance may be installed by qualified personnel only. 
• Panels and furniture lining of the kitchen cabinet receiving the hob must be treated with temperature resistant adhesives 
(100°C), otherwise they might be discoloured or deformed because of inadequate temperature resistance. 
• The cooking hob is intended for building into the worktop above the kitchen element of 600mm width or more. 
• After the installation, make sure that there is free access to the two fixing elements in front. 
• Suspended kitchen elements above the cooktop must be installed at such distance to provide enough room for 
comfortable working process. 
• The distance between the worktop and the hood must be at least such as indicated in the instructions for installation of 
the kitchen hood, but in no case it may be less than 700mm. 
• The use of hard wood decorative borders around the worktop behind the appliance is allowed, in case the minimum 
distance remains as indicated on the installation illustrations. 
• Minimum distance between the built-in cooktop and rear wall is indicated at the illustration for the installation of the built-
in cooktop. 
• Ceramic-glass hob may be built into the 25 to 40mm thick worktops. 
• Bottom kitchen element must not have a drawer. It must be fitted with a horizontal plate 20mm away from the worktop 
bottom surface. Space between the plate and the hob must be empty and no objects may be stored or kept there. 
• Rear side of the kitchen element must also have a 50mm high opening along the entire width of the element, and the 
front part must have an opening of no less than 5mm. 

• Incorporation of the oven under the hob is permissible for ovens equipped with a cooling fan . 
Prior inserting the oven, it is necessary to remove the rear kitchen element panel in the area of the oven opening. 
Equally, the front part of the element must have an opening of no less than 5mm. 
 

 
 

A  288 mm 
B  510 mm 
C  270 mm 
D  490 mm 
E  40 mm 
F  5 mm 
G  min.50 mm 
H min.600 mm 

 
 

               
 

Installing the foam 
gasket 
 

 

Before inserting the appliance into the opening in the kitchen worktop, the supplied 
foam gasket must be attached to the lower side of the glass. 
Do not install the appliance without the foam gasket! 
 

The gasket should be attached to the appliance in the following way: 
▪ Remove the protective film from the gasket. 
▪ Then, attach the gasket to the lower side of the glass, approximately 2-3 

millimetres from the edge.  
▪ The gasket must be attached along the entire length of the glass edge and should 

not overlap at the corners. 
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 ▪ When installing the gasket, make sure that the glass does not come into contact 
with any sharp objects. 

 

Installation procedure 
 

• Worktop must be placed absolutely horizontal. 
• Suitably protect the edges of the cut aperture. 
• Connect the cooking hob to the mains power supply (see instructions for the 
connection of the cooking hob to mains power supply). 
• Put the supplied springs in their places. 
• Insert the hob into the cut aperture. 
• Press the hob firmly towards the worktop from above. 
 

 

      
CONNECTION TO THE POWER SUPPLY 
 

 • Connections may be carried out by a qualified technician only. The earth protection 
must comply with the standing regulations. 
• Connection terminals are revealed when the connection box cover is removed. 
• Prior any attempted connection check that the voltage indicated on the rating plate 
is in line with your home power supply. 
• The rating plate is located underneath the appliance. 
• The appliance is manufactured for use with the power supply voltage 220-240 V ~. 
• In order to  make a fixed connection to the mains, insert an all-pole circuit breaker 
between the appliance and the mains. This device shall have a contact separation in 
all poles, providing full disconnection under overvoltage category III conditions. 
• Such appliances are allowed to be mounted on one side next to a high kitchen 
cabinet, the height of which may exceed that of the appliance. On the opposite side 
however, only a kitchen cabinet of equal height as the appliance is allowed. 
• Upon the completion of installation, live wires and isolated cables must be 
adequately protected against accidental touching. 
 

Basic adjustment of 
sensors to the ambience 
 

Upon each connection to the power supply the sensors of the appliance are 
automatically adjusted to the environment to ensure their proper function. All displays 
turn on and are fully illuminated for a few seconds. 
During the adjustment procedure the sensors must be free of any objects, otherwise 
the adjustment procedure will be interrupted until such objects are removed from the 
sensor surface. During this period the regulation of the cooktop is impossible. 
 

User interface initial 
calibration 
 

The hob control panel has implemented an initial keyboard calibration focused to 
adapt the sensibility of the keys, to the final mechanical, environmental and user 
conditions. 
Any time the cooking hob is plugged in or there is a power failure that results in a 
reset of the user interface, keyboard sensitivity will be readjusted the first time the 
Key Lock is touched. This first touch of the Key Lock must be done in certain 
conditions: 
▪ Do not use gloves 
▪ Use a clean finger. 
▪ Touch the glass (smooth touching). 
 

 ATTENTION ! 
Before attempting any repairs on the appliance, disconnect the power supply. In 
accordance with the mains voltage the appliance should be connected in line with the 
attached diagram. 
The earth wire must be connected to the terminal marked with the earth symbol. 
The connection cable must lead through the relief safety device, protecting it from 
accidental pulling out. Upon the completion of installation switch all the hotplates on 
for about 3 minutes to check the proper functioning. 
 

Installation diagram 

 

Connection must be carried out by means of cables as H05GG-F, or with equal or 
better features. 

LIVE L BROWN 
EARTH GREEN / YELLOW 
NEUTRAL N BLUE 
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TECNICAL INFORMATION 
 

 BMEH32E 

 

 
Rated voltage 220-240 V~ ; 50/60 Hz 

PTOT 2900 W 
  

  
Ø 18-12 cm / 1700-700 W 

 
Ø 14 cm / 1200 W 

 

  
Before using the appliance 
for the first time 

• Clean the glass-ceramic surface with a damp cloth and some manual dishwashing 
detergent. Do not use aggressive detergents such as abrasive cleaners that can 
scratch the surface, abrasive dishwashing sponges, or stain removers. 
• Do not turn on a cooking zone without a pan over it, and never use the cooking hob 
for room heating! 
• Make sure the cooking zones and pan bottom are clean and dry, and that sufficient 
heat transmission is enabled between them, in order to prevent any damage to the 
heating surface. 
• Any fat or oil left on the cooking ones may ignite. Therefore, be careful when using 
fat and oil to prepare food (e.g. French fries) and control the cooking process at all 
times. 
• Do not place a damp pan or a steam-covered lid on the cooking zones, as moisture 
is detrimental to them. 
• Do not leave a hot pan to cool down on the cooking zones, because moisture will be 
generated under it, causing corrosion. 
• The hob can’t be activated by external timers or remote control systems. 
 

Important warnings • Cooking zone reaches the selected power level or temperature very quickly; 
however, the area surrounding the cooking zones remains relatively cool. 
• The hob is resistant to temperature changes. 
• The hob is also impact-resistant. The pans may be placed onto the hob roughly 
without damaging the hob. 
• Glass hobs should not be used as a worktop. Sharp objects can cause scratches. 
• Preparing food in thin aluminium of plastic containers on hot cooking zones is not 
allowed. Do not place any plastic objects or aluminium foil on the glass hob. 
• Never use a glass hob that is cracked or broken. 
If an object falls on the hob with a sharp edge downwards, this could cause the hob / 
glass panel to break. The consequences are visible immediately, or only after a 
while. If any visible crack should appear, immediately disconnect the appliance from 
the power supply. 
• If sugar is spilt on a hot glass ceramic hob, or a sugar-laden food, immediately wipe 
the hob. 
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Cookware 
 

 

• Use high-quality cookware with a flat and stable bottom. 
• Transmission of heat is best when the pan bottom and the cooking zone are of the 
same diameter, and the pan is placed on the middle of the cooking zone. 
• When using a tempered glass (Pyrex) or porcelain cookware, please follow the 
cookware manufacturer’s instructions. 
• When using a pressure cooker, do not leave it unattended until the desired pressure 
is reached. The cooking zone should initially be set to the maximum power level; as 
the pressure rises, use the sensors to decrease the power level according to the 
pressure cooker manufacturer’s instructions. 
• Make sure there is always enough water, either in a pressure cooker or in any other 
piece of cookware, as using an empty pan on the cooking hob will result in 
overheating which will damage both the pan and the cooking zone. 
• Tempered glass (Pyrex) cookware with a specially brushed bottom is suitable for 
use on cooking hobs if it fits the diameter of the cooking zone. Cookware with larger 
diameter may break due to thermal stress. 
• When using any special or unconventional cookware, follow the cookware 
manufacturer’s instructions. 
• When a highly reflective pan (bright metal surface) or a pan with a thick bottom is 
used for cooking on a glass-ceramic hob, cooking time can be extended by several 
minutes (up to 10 minutes). If you wish to boil a larger quantity of food, it is 
recommended to use a container with a flat dark bottom. 
 

Energy saving 
 

• Do not use clay cookware, because it may leave scratches on the glass hob. 
• Pan bottom diameters should match the diameter of the cooking zone. If the pan is 
too small, some heat is wasted; furthermore, using a too small pan can damage the 
cooking zone. 
• Whenever possible given the cooking process, use a lid. 
• The pan should be appropriately sized given the quantity of food prepared. 
Preparing a small quantity of food in a large pan will cause a waste of energy. 
• Dishes that take a long time to cook should be prepared in a pressure cooker. 
• Various vegetables, potatoes, etc., can be cooked in a small quantity of water; 
however, the lid should be closed tightly. When the water is brought to boil, reduce 
the power level to a setting that maintains a temperature just above boiling point. 
 

OPERATION 
 

Hob control elements 
 

 
 

 A. On/Off key 
B. Safety lock key                      
B1. Safety lock pilot light 
C. “Less” key 
D. “More” key 
E. Setting display (residual heat) 
E1. Decimal point on setting display (preheating)  
F. Dual-circuit key (On/Off) 
F1. Dual-circuit pilot light 
H. Timer programming displays 
H1. Timer programming pilot light 
I. “Less” key Timer programming 
L. “More” key  Timer programming 
 

Hob control 
 
 

• After turning the ceramic glass hob on all displays come on for a moment. The hob 
is ready for operation. 
• The hob is fitted with electronic sensors which are switched on if you touch the 
relevant circle for at least one second. 
• Each sensor activation is followed by a sound signal. 
• Avoid placing any objects on sensor surface (possible error  
signalization).  
• Always keep the sensor surface clean. 
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Locking the cooktop 
functions 
 

The whole appliance can be locked using the key (B), in order to prevent any 
unintentional use. The function also serves as a child safety device. (B1) indicates 
that the safety lock function has been enabled. 
It will still be enabled when the cook top is turned on again. 
As long as the safety lock function is enabled, any action on the keys has no effect.   
 

Turning on and off 
 

Touch the key (A).  
The control is enabled: the setting level indicators (E) read “0”.  
The next step must be carried out within 10 seconds, otherwise the appliance 
goes off automatically. 
 

Turning on the burner 
 
 

After touching the key (A), a burner must be selected within 10 seconds as follows: 
▪ Touch (D) and (C) keys  for the burner required.  
▪ Adjust the setting from 1 to 9 by means of the (D) and (C) keys. 

 
▪ The (D) and (C) keys have a repeat function: pressing and holding one of these 

keys induces an increase or decrease in the setting value of one unit. 
▪ If the selected cooking zone will be switched ON by means of the (C) key, the cooking 

zone starts at the maximum setting “9“. 
 When setting “0” is reached, there will be no further setting changed. 
 

Turning off the burner 
 
 

▪ The burner must be on.  
▪ Bring the setting down to “0” by means of the (C) key. After 3 seconds, the burner 

goes off automatically. 
▪ If the cooking zone is “hot”   “0” is displayed alternatively with “H” 
 

Turning off the burner instantly: 
▪ The burner concerned must be on. 
▪ If you touch the (D) and (C) keys simultaneously, the burner goes off immediately.  
▪ If the cooking zone is “hot”   “0” is displayed alternatively with “H”. 
 

Residual heat indicator As long as the temperature of the burner remains high enough to cause injury, the 
display corresponding to the burner shows the “H” symbol (residual heat) 
alternatively with “0” symbol. This indication only disappears when there is no longer 
any danger (at 60°C). 
To save energy, turn off the burner in advance, in order to exploit the residual heat. 
The residual heat indicator “H” is lost in the event of a mains power cut lasting more 
than 3 seconds.  
 

Turning off the cooktop The cook top can be turned off at any time by means of the key (A). 
The display shows a “H” as long as the temperature remains above 60°C. 
 

Dual-circuit burners 
 
 

Some burners can be equipped with a second circuit: for instance, the burner is 
composed of a central disk and an outer ring. You can turn on the central disk alone 
or both elements. This enables you to adapt the heated area to the size of the 
saucepan you are using.  
 

Turning on a dual-circuit burner                               
▪ Select the required power setting (from 1 to 9) with the keys (D) and (C). 
▪ Turn on the second circuit by means of the key (F). 
(F1) relating to the burner concerned comes on; the second circuit comes on together 
with the first. 

 
Turning off the burner’s second circuit  
▪ The dual-circuit burner must be on.  
▪ Touch the key (F). 
(F1) goes off and the second circuit on burner also goes off. 
 

Safety cut-out If one or more burners are accidentally left on, the control automatically turns them 
off after a certain time has elapsed. The table below indicates the time interval, which 
depends on the power level setting. 
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Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Time limit (h) 10 5 5 4 3 2 2 2 1 

 

If the safety cut-out has tripped, the symbol “H” is displayed. 
To avoid the automatic cut-out being tripped, simply touch the burner selection key or 
the keys (D) or (C) before the time runs out. 
 
 

Timer The control device can also have an incorporated timer, which can be assigned to 
one of the four areas. 
▪ Touch the keys (L) and (I). (H) will show “00”, the other displays “t”. 

 
▪ After setting  the timer, a burner must be selected within 10 seconds. Select a 

cooKing zone with the key (D).  
▪ Select the required time from 1 to 99 minutes with the keys (L) or (I). 

 
▪ If the timer is selected by the key (I), the starting time would be “99” (maximum 

value).   
▪ Select the required power setting (from 1 to 9) with the keys (D) or (C). 
(H1) relating to the burner concerned comes on.  

 
 

The timer will be assigned to that area: Once countdown is complete the area will 
switch off automatically. 
Once countdown is complete an acoustic signal will sound for 30”. 
If you touch the keys (L) and (I) simultaneously, it goes off immediately. 
 
 

SAFETY FUNCTIONS AND ERROR DISPLAY 

ERROR CODE ERROR DESCRIPTION INSTRUCTION MANUAL 
FA Security key error.  

All heaters switched off and locked. 
Switch the power off and on. If fault persists, contact 
authorized center for technical assistance - specifying 
the error code. 

FC Security key error.  
All heaters switched off and locked. 

Switch off any halogen lights and clean the glass 
surface. Switch the power off and on. If fault persists, 
contact authorized center for technical assistance - 
specifying the error code. 

FE Touch Control temperature sensor  error. 
All heaters switched off and locked. 

Switch the power off and on. If fault persists, contact 
authorized center for technical assistance - specifying 
the error code. 

Ft Touch Control temperature sensor  error.  
All heaters switched off and locked. 

Switch the power off and on. If fault persists, contact 
authorized center for technical assistance - specifying 
the error code. 

Fc Over temperature T > 96°C. 
All heaters switched off and locked. 

Not  put hot pans on control area. Wait until the system 
cools down. Switch the power off and on. If fault 
persists, contact authorized center for technical 
assistance - specifying the error code. 

Fr Touch relay failure. 
All heaters switched off and locked. 

Switch the power off and on. If fault persists, contact 
authorized center for technical assistance - specifying 
the error code. 

FH EEPROM error. 
All heaters switched off and locked. 

Switch the power off and on. If fault persists, contact 
authorized center for technical assistance - specifying 
the error code. 

FJ Security key error. 
All heaters switched off and locked. 

Switch the power off and on. If fault persists, contact 
authorized center for technical assistance - specifying 
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the error code. 

F0 Software error. 
All heaters switched off and locked. 

Switch the power off and on. If fault persists, contact 
authorized center for technical assistance - specifying 
the error code. 

FL Keyboard error, excessive external lighting at 
Touch Control that prevents sensor 
calibration. All heaters switched off and 
locked. 

Switch off any lighting. Switch the power off and on. 
If fault persists, contact authorized center for technical 
assistance - specifying the error code. 

FU Security key error.  
All heaters switched off and locked. 

Switch the power off and on. If fault persists, contact 
authorized center for technical assistance - specifying 
the error code. 

CLEANING AND MAINTENANCE 

Ceramic glass hob should be cleaned only when completely cooled down, preferably 
after each use, otherwise even the slightest stains remaining after cooking may burn 
into the hob surface with each following use. 
For regular maintenance of ceramic-glass hob use special cleansing agents, 
produced in such way to create protective film upon the surface. 
Before each use, wipe the dust and other particles from the hob, they may scratch 
the surface (Fig. 1). 

Caution: use of steel wool, abrasive cleaning sponges, and abrasive detergents can 
scratch the surface of the hob. The surface may also be damaged by the use of 
aggressive sprays and inappropriate liquid chemicals (Fig.1 and 2). 

Pattern marks can be erased by the use of aggressive cleansing agents or rough and 
damaged cookware bottoms (Fig. 2). 
Minor stains are removed with moist soft cloth; after that the surface should be wiped 
dry (Fig. 3). 
Water stains are removed with gentle vinegar solution, but you must not wipe the 
frame with it (certain models only), since it may lose its glow. Never use any 
aggressive sprays or limestone removers (Fig. 3). 
Major stains are removed with special ceramic-glass cleansers. 
Follow strictly the manufacturer’s instructions. 
Be careful to remove any remains of cleansing agent from the hob surface, otherwise 
they will be heated during the next use and can damage the hob (Fig. 3). 
Stubborn and burnt stains are removed with special ceramic-glass scraper. Be 
careful, however, not to touch the hotplate surface with the scraper handle (Fig. 4). 
Handle the scraper with utmost care to avoid injuries! 
Sugar and sugar containing food may permanently damage the ceramic-glass hob 
surface (Fig. 5), so the remains of sugar and sugar containing food must be scraped 
off from the hob surface immediately, when the hotplates are still hot (Fig. 4). 
Discolouring of ceramic-glass hob has no effect whatsoever on its operation and 
stability. In most cases, it appears as the consequence of burnt in food remains, or as 
a result of dragging pots and pans (especially aluminium or copper bottom cookware) 
across the surface, and such discolouring is rather hard to remove. 

Note: All described faults are mostly esthetical and do not affect directly the operation 
of the appliance. Remedy of such faults is not covered by warranty. 

Fig.1 

Fig.2 

Fig.3 

Fig.4 

Fig.5 

AWAD BADI NAHAS.TRADING CO.LTD     
  P.O.BOX -11529 JEDDAH 21463 
  KINGDOM OF SAUDI ARABIA 
  TEL        :      +966   2   2560888 
  FAX       :      +966   2   2560555
  www.awadnahas.com 
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 العربية السعوديةالمملكة 
شركة عوض بادي نحاس التجارية المحدودة

حي الروضة, خلف شارع صاري, جدة
21463جدة   11529صندوق بريد 

/  2560888 2 966+ھاتف :  
 +966 2 256133

2560555 2 966+فاكس : 
خدمة العمالء ( صيانة و قطع غيار )

 920003240 2 966+ھاتف : 
55شارع ابراھيم سيينا  خلف شارع صاري حى الروضة

info@awadnahas.com
www.awadnahas.com 

http://www.facebook.com/AWADBADINAHAS
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تنظيف وصيانة العين الزجاجية الخزفية

  1شكل 

  2شكل 

  3شكل 

  4شكل 

5شكل 

ك فقط عندما تبرد تماما، ويفضلية الخزفيةالزجاجعين الموقديجب تنظيف تم ذل د كل استخدام، وإال  أن ي إنبع  ف
  .بعد ذلكمع كل استخدام  عين الموقدرق في سطح تحتدرجات البقع المتبقية بعد الطھي قد  أخف

ة الصيانة بالنسبة لل ددوري ين الموق ة، لع ة الخزفي تج ي استخدم الزجاجي ي تن ات الخاصة، والت تج ة طريقبالمنظف تن
  واقية على السطح. طبقة

  ).1سطح (الشكل القد تخدش  حيث أنھا، عين الموقدالغبار والجزيئات األخرى من  امسحيقبل كل استعمال، 

ه تخدتنبي نالصوف  ام: اس فنج  الخش يخوإس ات  التجل طةوالمنظف ن  الكاش دشيمك ي خ بب ف دسطح  أن يتس . الموق
تيلسطح أن لويمكن  ر مناسب ( اتخاخالبخدام تضرر أيضا من جراء اس ائلة غي ة الس واد الكيماوي ة والم  العدواني
  ).2و  1الشكل 

  ).2(الشكل  التالفة وأ الخشنة آنية الطھيعدوانية أو قيعان الالمنظفات  ية بواسطةنمطالعالمات ال محو كيمكن
  ).3جاف (الشكل وھو ح سطال مسحوبعد ذلك يجب  مبللة؛قطعة قماش ناعمة  باستخدامصغيرة البقع التتم إزالة 

د  موديالت( الفريم به تمسحيال أ، ولكن يجب الخفيفالخل  باستخدام محلولتتم إزالة بقع الماء  معينة فقط)، ألنھا ق
  ).3أي بخاخ عدواني أو مزيالت الحجر الجيري (الشكل  أبداً ال تستخدمي . بريقھاتفقد 

  .ةالخاص الخزفي منظفات الزجاج باستخدام ةكبيرالتتم إزالة البقع 
  بدقة تعليمات الشركة المصنعة. اتبعي

دمن سطح  للمنظفإزالة أي بقايا في  ةحذر ينوك يتم تسخينھا خالل الموق ة اتستخداماال، وإال س ويمكن ان  التالي
  ).3(الشكل  عين الموقديسبب تلفا في 

يمكشطة والمحترقة باستخدام تتم إزالة البقع العنيدة  ك احرصي رغم. ةالخاص الزجاج الخزف ى ذل عدم لمس  عل
  ).4مكشطة (الشكل المقبض بموقد عين السطح 

  في السطح! صاباتإأقصى درجات الحرص لتجنب وقوع بمكشطة المع  تعاملي
م يتسبب السكر وقد  ى السكر في ضرر دائ وي عل ي تحت ة الت واد الغذائي ةسطح لالم ة الخزفي د الزجاجي  عين الموق

ى السكر  بقايا يجب كشطلذلك و)، 5(الشكل  وي عل ي تحت ة الت نالسكر والمواد الغذائي دسطح  م وراً  عين الموق ، ف
  ) .4تزال ساخنة (الشكل  ماسخانات تكون العندما 

في معظم وواستقراره.  عملهليس له أي تأثير على اإلطالق في  تغير لون أو تشوه عين الموقد الزجاجية الخزفية
 قيعان آنية الطھي (خصوصا واألوعيةيا الطعام، أو نتيجة لسحب القدور بقا تبدو كنتيجة الحتراقالحاالت، 

  .تهالتشويه من الصعب إزالالنوع من السطح، وھذا  على) يةاأللمنيوم أو النحاس

ة ال: جميع العيوب المذكورة ھي في الغالب مالحظة ق بالناحي ة تتعل از. ال وجمالي ى عمل الجھ ؤثر مباشرة عل ال ت
.العيوب ھذه حالضمان إصال يغطي



11 

 وأخطاء شاشات العرضاألمانوظائف
  غيلــدليل التش بيــــان الخطــأ رمز الخطأ

FA.خطأ مفتاح التأمين  
  جميع السخانات توقف تشغيلھا ومغلقة.

  افصلي مفتاح التيار الكھربي وأوصليه مرة أخرى.
ال يإذا استمر الخطأ، اتصل ديم المساعدة المركز ب د لتق ةالفنمعتم د رمز مع  – ي تحدي

 الخطأ.
FCة خانات قبال ع س ت جمي اح. تحول أ مفت ن خط األم

  ومقفل.
    سطح الزجاج. ونظفيمصابيح ھالوجين ةأيأوقفي

  افصلي مفتاح التيار الكھربي وأوصليه مرة أخرى.
ال يإذا استمر الخطأ، اتصل ديم المساعدة المركز ب د لتق ةمعتم د رمز مع  – الفني تحدي

 الخطأ.
FEاز استشعارخط ي جھ ي درجة الحرارةأ ف تحكم ف ال

   عمل باللمس.ي يذال
 جميع السخانات توقف تشغيلھا ومغلقة.

  افصلي مفتاح التيار الكھربي وأوصليه مرة أخرى.
ال يإذا استمر الخطأ، اتصل ديم المساعدة المركز ب د لتق ةمعتم د رمز مع  – الفني تحدي

 الخطأ.
Ftاز استشعار ي جھ أ ف تحكم فخط ي درجة الحرارةال

   عمل باللمس.ي يذال
 جميع السخانات توقف تشغيلھا ومغلقة.

  افصلي مفتاح التيار الكھربي وأوصليه مرة أخرى.
ال يإذا استمر الخطأ، اتصل ديم المساعدة المركز ب د لتق ةمعتم د رمز مع  – الفني تحدي

 الخطأ.
Fc درجة حرارة زائدةT <96.درجة مئوية 

  تشغيلھا ومغلقة. جميع السخانات توقف
  ال تضعي األوعية الساخنة على منطقة التحكم. انتظري حتى يبرد النظام.

ال يإذا استمر الخطأ، اتصل ديم المساعدة المركز ب د لتق ةمعتم د رمز مع  – الفني تحدي
 الخطأ.

Fr.تعطل تتابع اللمس  
  جميع السخانات توقف تشغيلھا ومغلقة.

  يه مرة أخرى.افصلي مفتاح التيار الكھربي وأوصل
ال يإذا استمر الخطأ، اتصل ديم المساعدة المركز ب د لتق ةمعتم د رمز مع  – الفني تحدي

 الخطأ.
FH خطأEEPROM.  

  جميع السخانات توقف تشغيلھا ومغلقة.
  افصلي مفتاح التيار الكھربي وأوصليه مرة أخرى.

ال يإذا استمر الخطأ، اتصل ديم المساعدة المركز ب د لتق ةمعتم د رمز مع  – الفني تحدي
 الخطأ.

F0.خطأ سوفت وير  
  جميع السخانات توقف تشغيلھا ومغلقة.

  افصلي مفتاح التيار الكھربي وأوصليه مرة أخرى.
ال يإذا استمر الخطأ، اتصل ديم المساعدة المركز ب د لتق ةمعتم د رمز مع  – الفني تحدي

 الخطأ.
FL ،واإلضاءة الخارجية المفرطة فيخطأ لوحة المفاتيح

ةل تحكم وح اللمس ال ي  ب زة تالت ايرة أجھ ع مع من
  االستشعار.

 أطفئي أية أنوار.
  افصلي مفتاح التيار الكھربي وأوصليه مرة أخرى.

ال يإذا استمر الخطأ، اتصل ديم المساعدة المركز ب د لتق ةمعتم د رمز مع  – الفني تحدي
 الخطأ.

FU.خطأ مفتاح التأمين  
  جميع السخانات توقف تشغيلھا ومغلقة.

  افصلي مفتاح التيار الكھربي وأوصليه مرة أخرى.
ال يإذا استمر الخطأ، اتصل ديم المساعدة المركز ب د لتق ةمعتم د رمز مع  – الفني تحدي

 الخطأ.
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وظيفة التوقف
األوتوماتيكي (األمان) 

اف تشغيلھا،أحد عيون الموقد في وضع التشغيلذا تركت بطريق الخطأإ تحكم بإيق ة ال وم وظيف د تق ا بع ة مرور تلقائي دة زمني  م
  مستوى الطاقة. معايرة يعتمد على الذيويشير الجدول أدناه إلى الفاصل الزمني، ومعينة. 

 9 8 7 123456 المستوى
 1 2 2 1055432 المدة الزمنية (ساعة)

  ".Hالرمز " تظل الشاشة تعرض ،تعطلت وظيفة التوقف األوتوماتيكي اآلمنإذا 
ار ما عليك إال أن تلمسي، تعطل وظيفة التوقف األوتوماتيكي اآلمنلتجنب و اح اختي احين عين ا مفت د أو المفت ) C) أو (D(لموق

  .االوان فواتقبل 

األربع. من عيون الطھي تعيينه لواحدي يمكن ذ، والالمدمجالموقتتشملالتحكم في الجھاز أيضا أنألداة ويمكن الموقت
احين (عند لمس ال ▪ تمالب الخاصين) I) و (Lمفت ام )H( وسوف تظھر شاشة الموقت ،وق ا تظھر األخرى "، 00" األرق بينم
"t."  

  ).Dثوان، قومي بتحديد عين الطھي باستخدام المفتاح ( 10بعد ضبط المؤقت يجب تحديد العين في غضون  ▪
 ).I( و )Lدقيقة باستخدام المفتاحين ( 99إلى  1حددي الوقت المطلوب من  ▪

  " (القيمة القصوى).99"سيبدأ التوقيت بـ)، Iإذا تم تحديد الموقت بواسطة المفتاح ( ▪
 ).C( و) Dدقيقة باستخدام المفتاحين ( 9إلى  1حددي الوقت المطلوب من  ▪
)H1( .يظھر ضوء التنبيه لعين الموقد المحددة  

  العين أوتوماتيكياً. لتنازلي سوف تغلقالعد ا انتھاء: وبمجرد العينلھذه  الموقتسيتم تعيين 
  ".30" عندإشارة صوتية  تصدرالعد التنازلي سوف  انتھاءوبمجرد 

على الفور. سيتوقف الموقتوقت في وقت واحد،لم) لI(و)L(لمست المفتاحينإذا 
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 للتشغيل. ةجاھز شاشات العرض على الفور، وتصبح العينجميع عين السخان الزجاجي الخزفي تظھر بعد تشغيل  ضبط العين
 م لمسأجھزة االستشعار االلكترونية التي يتم تشغيلھا إذا عين السخان مجھزة ب ة  غضونفي دائرة ذات الصلة ال ت ثاني

واحدة.
  جھاز استشعار إشارة صوتية.ليتبع كل تنشيط 
 خاطئةاشارات  أن يؤدي ھذا إلى على سطح جھاز االستشعار (ممكنة أشياء وضع أي يتجنب.(
  اً على الدوامسطح جھاز االستشعار نظيفحافظي على. 

تفادة من)، وذلك لمنع أي استخدام غير مقصود. B(مفتاح قفل األمان كله باستخدامغلق / فتح الجھازيمكن  إغالق وظائف رأس الموقد ويمكن االس
  مان.األوظيفة قفل  تنشيط ه قد تمإلى أن ويشير ضوء التنبيه. األطفالسالمة للحفاظ على  أداةوظيفة أيضا بمثابة ھذه ال

  مرة أخرى. رأس الموقدتشغيل  تظل نشطة عندوسوف 

.مفاتيحالي عمل على ال يكون ھناك أثر أل، نشطة ماناألوظيفة قفل بقيت طالما 

).Aيقاف (اإلتشغيل /الزريلمسا  التشغيل واإليقاف
  ".0" الضبطمؤشرات مستوى تقرأ : التحكم أداة تنشيطيتم 

ً  الجھاز يتوقف، وإال فإن ثواني 10الخطوة التالية في غضون  تنفيذيجب    .أوتوماتيكيا

ثانية على النحو التالي: 10الموقد في غضون عين )، يجب تحديدAيقاف (اإلتشغيل /البعد لمس مفتاح  تشغيل عين الموقد
  الموقد المطلوبة. لعين) C) و (Dالمسي المفتاحين ( ▪
  ).C(و ) Dعن طريق المفتاحين ( 9إلى  1لمعايرة من قومي با ▪

اتيح  وتعليق) وظيفة تكرار: ضغط C) و (Dتتوفر في المفتاحين ( ▪ ذه المف ة يواحد من ھ ادة أو نقصان قيم ى زي ؤدي إل
  واحدة.الوحدة لل المعايرة

  ".9" للمعايرة د األقصىالح عند تبدأ عين الطھي)، Cإذا تم تشغيل عين الطھي المختارة بواسطة المفتاح ( ▪
  .في اإلعدادات التغييرمزيد من اليكون ھناك  "، ال0"عند المعايرة على الدرجة 

يجب أن تكون عين الموقد في وضع التشغيل. ▪  إيقاف عين الموقد
  ائيا.الموقد تلقتتوقف عين  ثوان 3). بعد C" عن طريق المفتاح (0قومي بخفض معايرة العين وصوالً الى الدرجة " ▪
  ".H" بالتبادل مع "0إذا كانت عين الطھي "حارة"، ستعرض الشاشة " ▪

  إيقاف عين الموقد فوراً:
  يجب أن تكون عين الموقد في وضع التشغيل. ▪
  الموقد على الفور.تتوقف عين ) في وقت واحد، C( و) Dإذا تم لمس المفتاحين ( ▪
  ".Hالتبادل مع "" ب0إذا كانت عين الطھي "حارة"، ستعرض الشاشة " ▪

ا "الضرر،  ليسببالموقد ال تزال مرتفعة بما يكفي عينطالما أن درجة حرارة  مؤشر الحرارة المتبقية ادلHستعرض الشاشة الخاصة بھ " بالتب
  درجة مئوية). 60ھناك أي خطر (عند  ال يبقىشارة فقط عندما اإلھذه  . وتختفي"0مع "

ً ال تشغيل عين يلتوفير الطاقة، أوقف  الستفادة من الحرارة وذلك ل، موقد مقدما
  لمتبقية.
  ثوان. 3من  قطع التيار الكھربائي أكثراستمر " في حالة Hمؤشر الحرارة المتبقية "يختفي 

).Aفي أي وقت عن طريق مفتاح التشغيل / اإليقاف (رأس الموقدتشغيلإيقافيمكن إيقاف الموقد
  درجة مئوية. 60" طالما ال تزال درجة الحرارة فوق Hيظھر على الشاشة "

ز بعض  العيون مزدوجة الدائرة ن تجھي ديمك ون الموق ألف ابعي ال يت بيل المث ى س ة: عل زي، دائرة ثاني ن قرص مرك د م ةلموق ة،خارجي وحلق
ذي  الوعاءجم مع حساخنة المنطقة ال تكييفمكنك من يھذا و كال العنصرين،يمكنك تشغيل القرص المركزي وحده أو و ال

ه.ينتستخدم

 تشغيل عين الموقد مزدوجة الدائرة
  ).C( و) D) باستخدام المفتاحين (9إلى  1حدد معيار القوة المطلوبة (من  ▪
  ).Fغلي الدائرة الثانية عن طريق مفتاح الدائرة المزدوجة (ش ▪

  الدائرة الثانية مع األولى.تظھر و يظھر ضوء التنبيه لعين الموقد المحددة؛

  الموقد الثانية لعين دائرةالإيقاف 
  يجب أن تكون عين الموقد المزدوجة الدائرة في وضع التشغيل. ▪
  ).Fالمسي مفتاح الدائرة المزدوجة ( ▪

  الموقد.لعينالدائرة الثانيةوتتوقفيختفي ضوء التنبيه
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 مكسورة.المشققة أو الخزفي الالزجاج  سخانات يمنع مطلقا استخدام 
  وح ال /خان كسر الس يمكن أن يتسبب في سخان، فإن ھذاعلى الوقع أي شيء ذو حافة سفلية حادة إذا . يزجاج الخزفل

ين فصل ،وإذا ظھرت تصدعات أو شقوق واضحةالعواقب مرئية على الفور، أو بعد فترة من الوقت. وتكون  ار  يتع التي
 على الفور. عن الجھاز الكھربائي

  ة من السكر الخزفي وھو حار الزجاجسخان على  سكرانسكاب في حالة واد غذائي زج، أو م ين مسح السخان، الل  يتع
.فوراً 

مستقرة.العالية الجودة مسطحة القاع و اآلنيةاستخدام يفضل  آنية الطھي
 الة  يكون عندما حاالته أفضل فينتقال الحرارة يكون ا اع المق دما توضعنفس القطر، وعين الطھي بق الة في  وعن المق

 منتصف عين الطھي.
 المطابخ آلنية، يرجى اتباع تعليمات الشركة المصنعة الخزفيةالمطابخ  آنيةركس) أو يا(ب المصلب عند استخدام الزجاج. 
  ،ايرة  إلى الضغط المطلوب. وينبغي في البداية تصلدون مراقبة حتى  اتركھ يتعين عدمعند استخدام طنجرة الضغط مع

لتخفيض  (المجسات) االستشعار أجھزة يتعين استخدامالضغط،  وعند ارتفاع ؛مستوى الطاقة القصوى عين الطھي عند
وفقا لتعليمات الشركة المصنعة لطنجرة الضغط. الطاقةمستوى 

 د ا  يتأك ود دائم ن وج اهم ة المي واء، الكافي ي أي س رة الضغط أو ف ي طنج ن  ف ة أخرى م ةقطع ابخ،  آني ث أن المط حي
االطھي سيؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة  سخانمقالة فارغة على  استخدام ة وعين الطھي ضر يسوف  وھو م بالمقال

 .على حد سواء
  ون الطھيستخدام لالخصيصا  المفرشقاع ال ذاتيركس) ا(بالمصلب الزجاج تناسب اآلنية المصنوعة من ى عي إذا  عل

بسبب اإلجھاد الحراري. االكبر من قطر عين الطھيقطر ذات ال الطھي تنكسر آنية قطر عين الطھي. وقدسب كانت تنا
 لآلنية.تعليمات الشركة المصنعة يتعين إتباع خاصة أو غير تقليدية، آنية طھي  ةعند استخدام أي 
  اء تخدام وع د اس اس عن ة االنعك دني) أو عالي طح المع رق الس اء ذي(مش ميك وع اع س ى  ق ي عل خانللطھ اج  س الزج

ي ي الخزف ت الطھ د وق ن تمدي ى ل، يمك ائق (حت دة دق ائق 10ع رغبو ،)دق ت ت ي  ينإذا كن يف واد  غل ن الم ة م ر كمي أكب
  مسطح داكن اللون.قاع  ذاتالغذائية، فمن المستحسن استخدام وعاء 

 الخزفية. يةالزجاج عين الطھي على اخدوش تركتقد  األنھ آنية الطھي الفخارية يال تستخدم فير الطاقة الكھربائيةتو
 اءإذا وقطر عين الطھي. ية مع سفلآنية الطھي الأقطار  تتوافق ينبغي أن ان الوع داً  اً صغير ك ذا ، ج إن ھ يضيع بعض ف

ن يسبب تلفا في عين الطھي.أ صغير جداً الوعاء الستخدام ال يمكن وعالوة على ذلك ؛الحرارة
 لآلنية غطاء ي، استخدمطھياللما كان ذلك ممكنا لعملية ك. 
  د الوعاءكون ييجب أن ام المع ة الطع د يتسبب بحجم مناسب لكمي ر ، وق ام في وعاء كبي ة صغيرة من الطع داد كمي إع

يتسبب في ھدر الطاقة.
  في طنجرة الضغط.في الطھي األطباق التي تأخذ وقتا طويال  إعداديجب 
 ام.  الخضر والبطاطا وغيرھا في أنواع طھي مختلف يمكن كمية صغيرة من الماء، ومع ذلك، يجب إغالق الغطاء بإحك

  .حرارة فوق درجة الغليانالعلى درجة  درجة معينة تحافظخفض مستوى الطاقة إلى يتعين ، وعند وضع الماء لغليه

رأس الموقد الزجاجية الخزفية

أدوات ضبط العين

A. التشغيل / اإليقاف مفتاح  
B قفل األمان. مفتاح 

B1 . قفل األمانمفتاح لمبة  
Cن الطھي. مفتاح "خفض" عي  
D.  عين الطھي تزويد"مفتاح "  
E. الحرارة المتبقية( عرض الضبط(  

E1. قبل التسخين( النقطة العشرية في عرض الضبط(  
F تشغيل/إيقاف(الدائرة المزدوجة . مفتاح( 

F1 . الدائرة المزدوجة مفتاح لمبة  
H . البرمجة" موقت تزويد"عرض  

H1 . البرمجة" موقت تزويد"لمبة مفتاح  
Iالبرمجةموقت تاح "خفض" . مف  

L . البرمجة" موقت تزويد"مفتاح  
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منھا. أفضل ما يعادلھا أوأو H05GG-F متوافقة مع الترددكابالتإتمام عملية التوصيل باستخداميجب مخطط التركيب
 

 خط حامي L بني
أصفر / أخضر  خط أرضي

 خط محايد N أزرق

معلومات فنية

BMEH32E

  ھرتز 60\50فولت ،  240-220  الفولطية (الجھد الكھربي)
W 2900  إجمالي القوة

Ø18-12 cm / 1700-700 W 

Ø14 cm / 1200 W 

قبل استخدام الجھاز ألول 
مرة

 ي. ال تستخدماليدويل االواني يمنظف غس من بقطعة قماش مبللة وبعضالخزفييسطح الزجاجالتنظيفقومي ب
ل األطباق، أو يغسب التجليخ الخاص إسفنج ، أوخدش سطحمثل المنظفات الكاشطة التي يمكن أن ت الخشنةالمنظفات 

 مزيالت البقع

  الغرفةلتدفئة وال تستخدمي أبداً شعلة (سخان) الطھي ، عليھامن دون وعاء  تقومي بتشغيل إحدى عيون الطھيال ! 
 ا، الانتقال الحرارة  ومنمقالة نظيفة وجافة، التأكد من أن عيون الطھي وأسفل عليك ال ك كافية بينھم ع أي وذل من أجل من

 التسخين.ضرر لسطح 
 ام  عليك الحذر لذلكعين الطھي، وعلى  يتركدھن أو زيت  اشتعال أي يمكن داد الطع وت إلع دھون والزي عند استخدام ال

(مثل البطاطس المقلية)، والتحكم في عملية الطھي في جميع األوقات.
  بھا.ضار  فالبللأو غطاء البخار في مناطق الطبخ،  أوعية مبللةال تضع 
 ھاآكلتسبب في تي، مما اتحتھ ا ستترك مياه، ألنھعيون الطھيبرد على تساخنة لالمقالة ال يال تترك.
 خارجيتشغيل المشاعل (السخانات) عبر جھاز توقيت أو ريموت كونترول  ال يمكن. 

ة أو درجة الحرارة المحددتصل عين الطھي   تنبيھات ھامة ا  ةإلى مستوى الطاق ة المحيطة بھ رة، لكن المنطق اردةتبسرعة كبي بقى ب
نسبيا.

  لتغيرات في درجة الحرارة.تقاوم ا (السخان)الشعلة
 (السخان) أن تتضرردون  الموقد بقوةوعية على األ ويمكن وضعأيضا. تقاوم الصدمات  الشعلة.
  أن يسبب خدوش حادة. ، فھذا يمكنلعمللسطح يسمح باستخدام السخانات الزجاحية الخزفية كال 
 م وم بح ال يس ي األلومني ام ف داد الطع ق الإع ةلألورقي اخن.  عي ي الس ون الطھ ي عي تيكية ف ع وضعالبالس ياءأي  ويمن  أش

  على السخانات الزجاجية الخزفيةبالستيكية أو رقائق األلومنيوم 
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تفتحة في سطح العمل المطبخ، يجب أن القبل إدراج الجھاز داخل  تركيب طوق/حشية الفوم ومي بتثبي ية ق وم حش ة  من الف فلية للسخان للحاف الس
  . الزجاجي الخزفي (الزجاجي)

  !الفوم حشيةدون  بتركيب الجھاز ال تقومي

  على الجھاز بالطريقة التالية:تثبيت الحشية يجب 
  إزالة الغالف الواقي  من الحشية. ▪
  ملم من الحافة. 3-2قومي بتثبيت الحشية على الحافة السفلية للزجاج، ما يقرب من  ▪
  زوايا.ال عند، ويجب أال تتداخل يةعلى طول الحافة الزجاج يجب أن تثبت الحشية ▪
  ن أن الزجاج ال يتالمس مع أي أشياء حادة.عند تركيب الحشية، تأكدي م ▪

أفقي تماما. على نحو سطح العمل وضعيجب    خطوات التركيب
 المقطوعةفتحة ال الحواف بشكل مناسب منحماية قومي ب. 
 الموقد بمصدر التيار الكھربي. توصيل تعليمات  ي(انظر التيار الكھربي بمصدرالطھي  موقدبتوصيل  يموق
 افرة في أماكنھالمتو النوابض يضع. 
  المقطوعةفتحة الأدخل الفرن في. 
 أعلى.سطح العمل من  تجاه بقوة عين الموقد (السخان) ياضغط 

  التوصيل بالتيار الكھربي
  من قبل فني مؤھل فقط. التوصيالتيمكن تنفيذ 
 الموجودة ألنظمةمتوافقة مع احماية التأريض  أن تكون يجب. 
 علبة التوصيلعند إزالة غطاء تكشف نھاية الوصلة. 
  ة ل أي محاول ي،للتقب ار الكھرب يل بالتي ة وص ق الفولطي ن تواف د م ي التأك ة  ةالمبين ينبغ ى لوح ايرةعل ع  المع ك م تل

المستخدمة لتمديدات التيار الكھربي لمنزلك.
 حت الجھاز.توجد لوحة المعايرة ت
 فولت 240-220فولطية كھربية قدرھا لالستخدام مع  مصنع الجھاز. 
 ائي لجميع األقطابقاطع دائرة  يبعليك ترك، للحصول على تيار كھربائي ثابت ار الكھرب از والتي ذا  ، بين الجھ وم ھ يق

."3"فئة /  في ظل ظروف الجھد الزائد لالتصال فصل االتصال في جميع أقطاب، وتوفير قطع كاملبالجھاز 
  المبينة لتمديدات التيار الكھربائي وقوة الفيوزات.يجب تحديد االتصال وفقا لسعة الشحن 
 بي د  جوز تركي ب واح ى جان زة عل ذه األجھ اھ بخ العلي ات المط وار إحدى خزان اوز  ،بج ث يتج اع ارتفاعبحي ا ارتف ھ

لجھاز.ل المسموحرتفاع لال بخزانة مطبخ مساوية. على الجانب اآلخر ومع ذلك، ال يسمح سوى الجھاز
  غير المقصودكافية ضد اللمس األسالك والكابالت الحية المعزولة حماية  حماية تركيب، ال بد منالبعد االنتھاء من.

ية  بط/المعايرة األساس الض
  ألجھزة االستشعار مع الجو

أدائھا لضمان  بحسب الجو أوتوماتيكيا الجھاز أجھزة استشعارمعايرةتمتإمداد التيار الكھربي،وحدةبتوصيلةكل مع
  ثوان. وتضاء تماما لبضعشاشات العرض  جميع، وتعمل المناسب على النحو وظيفتھا

حتى تتم إزالة ھذه  ستتوقف عملية الضبطأجسام، وإال  ةمن أي متحررةأجھزة االستشعار يجب أن تكون  ضبطأثناء و
  .مستحيالً  اأمروأثناء ذلك تكون عملية الضبط والمعايرة لرأس الموقد سطح جھاز االستشعار. على األجسام من 

 !يانتبھ
وفقا  توصيل الجھاز فيما بعد وينبغي عنھا، التيار الكھربائي يتعين فصلجھزة، أي إصالحات على األب القيام قبل محاولة

  .لمخطط المرفقبحسب االتيار الكھربائي  لفولطية
  رمز التأريض.بالمحطة المشار إليھا ب ب توصيل سلك التأريضيج

عملية  عند االنتھاء منو. ودغير المقص سحبحتى يكون في مأمن من ال، أن يكون كيبل التوصيل في مساره اآلمنيجب 
 عملھا بشكل جيد.دقائق للتأكد من 3سخانات لمدةيتعين تشغيل التركيبال
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  الرأس المدمجةتركيب
!تنبيه

  ،فقط.مؤھلين أفراد  بواسطةالجھاز  تركيب يمكنكلتجنب أي خطر محتمل 
  د بالتمطبخ ال غرفة أثاثبطانة لوحات و التعامل معويجب ة للحرارة ي تتلقى حرارة الموق واد الصقة مقاوم ة 100(م د تكون فوإال ) (درجة مئوي ا ق  تشوهأنھ

).كافي بشكلمقاومة درجات الحرارة عدم قدرتھا على بسبب 
 ملم أو أكثر. 600عرض بمطبخ السطح العمل فوق عنصر  تدمج شعلة (سخان) الموقد في
 عنصري التثبيت في المقدمة.من حرية الوصول إلى  يتأكد موقد،الالمدمج في  الشعلة (السخان) بعد تركيب
  مساحة عمل مريحة. توفر كافيةعلى مسافة  الرأسفوق  ةمعلقالمطبخ اليجب تثبيت عناصر 
  لغطاء، ولكنالأقل كما ھو مبين في التعليمات لتركيب الموقد يجب أن تكون المسافة بين سطح العمل وغطاء  700 عنمن األحوال في أي حال  ھا يجب أال تق

 ملم.
  ين في الرسوم التوضيحية في حال بقى  ؛حول سطح العمل وراء الجھازة الصلب يةالخشب إطارات الزينةاستخدام بيسمح ا ھو مب افة كم ى للمس ة الحد األدن لعملي

.التركيب
  ةالمدمج رأس الموقدفي الرسم التوضيحي لتركيب  موضحة والجدار الخلفي ةالمدمجالرأس الحد األدنى للمسافة بين
  م.لم 40-25 ذات الثخانة في أسطح العمل يدمج السخان الخزفيمكن 
 اعملم عن  20 ة يبعدلوح أفقيالسفلي أية أدراج، ويجب أن يجھز بمطبخ العنصر  ال يحوييجب أ ين  تكون يجب أنو ،سطح العمل ق افة ب وح الالمس  والسخانل

 اك.أشياء ھن ةتخزين أي يمنع وضع أوفارغة و
  ملم. 5ال يقل عن بما  فتحةالجزء األمامي يحوي ، وبالكامل لعنصراطول عرض بملم  50 فتحة ارتفاعھا مطبخالالجانب الخلفي من عنصر  أن يحوييجب
 لتبريد.لمروحة ب اً مجھز بحيث يكون الفرن السخاندماج فرن تحت يجوز إ 
 فرن.ال فتحةعنصر المطبخ في مجال اللوح الخلفي لالفرن، من الضروري إزالة  قبل إدخال

 ملم. 5ما ال يقل عن ب فتحةالعنصر من الجزء األمامي  ويأن يحوبالمثل، يجب 

A  288 mm 
B  510 mm 
C  270 mm 
D  490 mm 
E  40 mm 
F  5 mm 
G  min.50 mm 
H min.600 mm 
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ن قبل فني مؤھل فقط.الكھرباء مويحتاج إلى التوصيل بمدمج ال يكون الجھاز من النوعقد   تنبيھات ھامة
  أثناء تشغيل الجھاز ة(المتاخمة للسخانات) حار رأس الموقدمناطق معينة من سطح تكون. 
 من خطر الحروق. جدياتحذيرھم يجب الجھاز و من بالحركة بالقربألطفال ال يسمح ل 
 تحت المراقبة المستمرة.تأكد من إعداد الطعام مثل (البطاطا المقلية) البسھولة، لذلك يجب  ةحارالت وزيتشتعل ال 
 عليھا آنية ةمن دون أيأي ، وھي خالية تعملسخانات ال ينبغي ترك ال. 
  استخدام الجھاز لتسخين الجو.يمنع 
  سطحھا حادة، فقد تتلفھا األشياء اللعمللسطح ي الخزفي كالزجاجيمنع استخدام الرأس. 
 ى  ةأي يمنع وضع ل السكاكين والشالسخاناتأجسام معدنية عل ك، ، مث ابه ذل ا ش دور الطبخ وم ة ق وك والمالعق وأغطي

 .جداً  حيث قد تصبح ساخنة
  الموقدبالستيكية أو رقائق األلومنيوم على سطح  أشياءاأللمنيوم أو البالستيك. ال تضع أي  القدورإعداد الطعام في يمنع.
 ون  جب إبعاد كيبل التوصيل عني، رأس الموقدمن  بالقربالتيار الكھربائي ب متصلةأجھزة أخرى  ةأي وجود في حال عي

 الساخنة. الطھي
 ات الصناعية  اتبخاخاللحرارة، مثل مواد التنظيف وحساسة لقابلة لالشتعال أو  أشياء ةأي أسفل الجھاز ال تبقي والمنظف

 وغيرھا.
 ى السطح، ومتشققة أو مكسورة.  ال تستخدمي أبداً رأس ومي بفصلفي حال الحظت أي تصدعات واضحة عل ار التي ق

الكھربائي.
  ،واتصلي بقسم خدمة العمالء.، فوراً  عن الجھاز الكھربائي قومي بفصل التيارفي حال وجود أي خلل
 الضغط العالي أو البخار الساخن لتنظيف الجھاز.ي منظف البخار ذي ال تستخدم
  األجھزة تصنع ً  لمعايير السالمة الفعالة ذات الصلة. وفقا
 ة ذويشخاص (بمن فيھم األطفال) األبل األجھزة من ق ال يجب استعمال ية والعقلي ، أو الضعيفة القدرات الجسدية والحس

تھم.شخص مسؤول عن سالم مراقبةإشراف أو  كانوا تحتالخبرة والمعرفة، إال إذا يمي عد
 الجھاز.ب عدم عبثھمللتأكد من  يخضع األطفال للمراقبة ينبغي أن
 خارجيھاز توقيت أو ريموت كونترول تشغيل المشاعل (السخانات) عبر ج ال يمكن. 
 ةفخارية على سطح النية اآلعلى عدم ترك األشياء أو  ياحرص ال  الرأس، فحتى األشياء الخفيف بيل المث ى س  زجاجة(عل

لوح الخزف. ھا أن تسبب تشقق) يمكنالصغيرة الملح
  ى دمج أعل از م ان الجھ رن إذا ك ي أن بنف راري، ال ينبغ ل الح ام التحل غيله أثظ رنتش ل الف اء عم ن أن  ن ا يمك ر ألنھ تثي

 الحماية ضد الحرارة الزائدة لرأس الموقد.
 اء ببتوصيل  يموال تق ل توصيلكالشعلة (السخان) بمصدر الكھرب ق  يب ا ال تضمن تحقي ددة، ألنھ سالمة الأو مآخذ متع

.)المتعددةمآخذ الزائدة لل كافية (على سبيل المثال خطر الحرارةال
  تعتمدي على مستكشف اآلنية.فصلھا من واجھة المستخدم. ال قومي ب، الرأسبعد استخدام 
 .توصيل الجھاز على اتصال دائم 
     .إذا كان سلك التمديدات تالف يجب استبداله بسلك خاص اوالحصول عليه من المصنع الوكيل مقدم الخدمة

ك،  دال من ذل ة. ب ة العادي ات المنزلي ه مع النفاي تخلص من ى عدم جواز ال ھذا الرمز على المنتج أو على العبوة يشير إل
ذا يج تخلص من ھ دك من ال ة. وبتأك ة أو اإللكتروني زة الكھربائي دوير األجھ ز جمع أو ت دى أحد مراك ه ل ب التخلص من

ة وصحة اإلنسان،  ى البيئ ة عل ار السلبية المحتمل ة من اآلث ى الوقاي الجھاز بالطريقة السليمة، فإنك بذلك تساعدين عل
  ھذا المنتج. والتي يمكن أن تقع من خالل التعامل غير المناسب مع 

بالمكتب المحلي في منطقتك أو مركز  للحصول على معلومات أكثر تفصيال حول إعادة تدوير ھذا المنتج، يرجى االتصال
التخلص من األجھزة المنزلية أو المتجر قمت بشراء الجھاز منه.
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ةو ،لالستخدام المنزلي فقطة المصنوعة من الزجاج الخزفي المدمجتخصص رؤوس المواقد عزيزي العميل! واد المستخدمة في التعبئ الم
ذه ودون أي تھديد للبيئة. وتخزينھا والتخلص منھا  ويمكن إعادة تدويرھا صديقة للبيئةوالتغليف  ى ھ من أجل التعرف عل

  جميع مواد التعبئة والتغليف الرموز ذات الصلة.  تجدين علىالخصائص، 
ةب احرصي على عدم اإلضراراستخدامه لفترة أطول،  نال تنويو، قديماالجھاز الخاص بك بمجرد أن يصبح  داع ب ،البيئ إي

.ألدوات الكھربائية المنزلية المستعملةمركز معتمد ل لدىاصة بك األجھزة القديمة الخ

ازلتوضح له ستخدام بالنسبة للمستخدماالتم إعداد تعليمات  ستخداماالتعليمات اذجو ،تفاصيل التعامل مع الجھ ى نم ذه التعليمات تنطبق عل ھ
ة دة مختلفة من نفس العائل د تجد الواح الي ق زة، وبالت ى  ين بعضمن األجھ ق عل د ال تنطب ي ق المعلومات واألوصاف الت

الخاصة بك. الجھاز

ة وبما يتفق" بالكھرباء التوصيل" الواردة في فصل تعليماتلالطاقة وفقا لبمصدرجھاز متصالالينبغي أن يكون  التركيبتعليمات واألنظم
مؤھلين فقط.لاشخاص األ أن يقوم بعملية التوصيل بالكھرباء وينبغيالسائدة،  لمعاييروا

الجھاز. أسفلالمعلومات األساسية الضبط/المعايرة التي تحويلوحةتقع   لوحة الضبط/المعايرة

ديتم تركيب ا  خطر الحريقالحماية من ى جانب واح زة عل ةألجھ امطبخ البجوار خزان د و، العلي اارتفاع يتجاوزق اع ھ از ارتف بالجھ ى الجان . عل
  لجھاز.ل المسموحرتفاع لالبخزانة مطبخ مساويةمح سوىومع ذلك، ال يسالمقابل

باستمرار. لھذا السبب، إن النص والرسوم التوضيحية في ھذا الكتاب   المنتج يسعى المصنّع للقيام بتعديل
 ھي عرضة للتغيير دون إشعار.

احتفظ بھذه التعليمات في أماكن يسھل الوصول إليھا ؛ ويرجى إعطاء ھذا الكتيب للمالك الجديد في حال قمت 
 ببيعه.

  4  تنبيھات ھامة
5   ةالمدمج الرأستركيب 
6  التيار الكھربائيب التوصيل
7  فنية معلومات
8  العين ضبط

11  وأخطاء شاشات العرض األمانوظائف 
12  تنظيف وصيانة
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